
 

 

UCHWAŁA NR 22/1198/2015 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU 

z dnia 4 listopada 2015 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu 

stwierdza nieważność 

uchwały Nr XXVIII/235/14 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, zespołów 

wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez inne niż Gmina Kłecko, 

osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania, w zakresie 

wyrażenia zawartego w § 4 ust. 4 w brzmieniu – „nie później niż do 25 dnia danego miesiąca” jako 

sprzecznego z przepisami prawa wskazanymi w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie w dniu 7 października 2015 r. Rada Miejska Gminy 

Kłecko, powołując się na przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o systemie oświaty, 

uchwaliła uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych 

i niepublicznych przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych 

prowadzonych przez inne niż Gmina Kłecko, osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości wykorzystania dotacji. 

Regionalna Izba Obrachunkowa, na podstawie przepisów art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym 

w odniesieniu do przedmiotowej uchwały. Termin rozpatrzenia sprawy został wyznaczony na dzień 

4 listopada 2015 roku. 

Rozpatrując sprawę Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje. 

Przepisy art. 80 ust. 6 i art. 90 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z poźn. zm.) stanowią, że dotacje są przekazywane na rachunek 

bankowy przedszkola w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że za grudzień 

jest przekazywana do dnia 15 grudnia. 

Rada w badanej uchwale w § 4 ust. 4 postanowiła, że „Dotacja przekazywana będzie w miesięcznych 

częściach, a przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje nie później niż do 25 dnia 

danego miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku, po złożeniu informacji o liczbie uczniów.”. 

W powyższym postanowieniu dokonano modyfikacji w/w przepisów ustawowych poprzez ustanowienie 

odmiennego terminu przekazywania dotacji za miesiąc grudzień. 
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Organ stanowiący, uchwalając akt prawa miejscowego, nie może modyfikować przepisów ustawowych. 

Pogląd taki jest również prezentowany w orzecznictwie administracyjnym. Naczelny Sąd Administracyjny 

we Wrocławiu w wyroku z dnia 25 marca 2003 r. (sygn. akt II SA/Wr 2572/02) wskazał, że narusza 

powszechnie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym nie tylko regulowanie przez gminę raz 

jeszcze tego, co zostało już zamieszczone w źródle powszechnie obowiązującego prawa, lecz także 

modyfikowanie przepisu ustawowego przez akt wykonawczy niższego rzędu, co jest możliwe tylko 

w granicach wyraźnie przewidzianego upoważnienia ustawowego. 

W związku z powyższym w celu doprowadzenia postanowień § 4 ust. 4 do zgodności z prawem 

Kolegium Izby stwierdziło nieważność postanowień w części obejmującej wyrażenie „nie później niż do 

25 dnia danego miesiąca”. 

Przy sposobności Kolegium Izby wskazuje, że przepisy art. 90 ustawy o samorządzie gminnym nakładają 

na burmistrza (wójta, prezydenta) obowiązek przekazania regionalnej izbie obrachunkowej uchwał rady 

gminy i zarządzeń burmistrza (wójta, prezydenta), objętych zakresem nadzoru izby, w ciągu 7 dni od dnia 

ich podjęcia (wydania). 

Przepisy art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ustalają w jakiego rodzaju 

sprawach podjęte uchwały i wydane zarządzenia organów gminy podlegają działalności nadzorczej 

regionalnych izb obrachunkowych. Analiza tego przepisu pozwala stwierdzić, że do uchwał objętych 

nadzorem izb należą uchwały w sprawie zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Rada Miejska Gminy Kłecko badaną uchwałę podjęła w dniu 24 marca 2014 r. Uchwała została 

przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu (tj. organowi nadzoru) w dniu 7 października 

2015 r., czyli ze znacznym uchybieniem ustawowo określonego terminu. 

Mając powyższe na uwadze postanowiono, jak w sentencji. 

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za 

pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 

  

 

Przewodnicząca 

 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 w Poznaniu 

(-) Grażyna Wróblewska 
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